COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
REDE DIVINO ZELO DE EDUCAÇÃO- Reconhecimento Resolução n.º 416/SEEC de 22/06/1981 - D.O. 23/06/1981
Rua Gomes Porto, 164, Centro - Cx. Postal 94.215 - Três Rios - RJ - CEP 25804-070 - Tel./Fax: (24) 2252-0222

Três Rios, 02/02/2021.
COMUNICADO 01 – 02.02.2021
INÍCIO DO ANO LETIVO 2021 NO CSA
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
Daremos início ao ano letivo no dia 08/02/2021, de maneira remota, podendo evoluir para o ensino
híbrido e presencial conforme estabelecido no Decreto Municipal 6468, de 02 de fevereiro de 2021:

Para um maior esclarecimento veja nossa organização para ambas as modalidades de ensino:
1. ENSINO REMOTO
 Os alunos assistem às aulas em casa através do aplicativo Zoom, nos horários determinados
pela Escola;
 Cumpriremos a Carga Horária plena, respeitando as adequações necessárias às realidades
pedagógicas de cada faixa etária;
 As turmas da Educação Infantil e Alfabetização terão a oportunidade de horários diferenciados
para a participação nas aulas;
 Mesmo no ensino remoto, estamos organizados para oferecer às famílias da Educação Infantil
e Alfabetização um período semanal de convivência com as respectivas professoras nas
dependências do Colégio, mas, para isso, também dependemos de uma autorização oficial dos
órgãos competentes do município.
2. ENSINO HÍBRIDO
 O Ensino Híbrido, quando for autorizado pelos órgãos competentes de nosso município, dentre
outras metodologias no processo de aprendizagem, consistirá na alternância de aulas
presenciais e remotas;
 Seguiremos o rodízio dos alunos conforme indicado nos protocolos sanitários do munícipio;
 O rodízio entre as aulas presenciais e remotas se dará em grupos definidos a partir do número
de matriculados em cada série e o espaço de cada sala de aula, de maneira a resguardarmos o
espaço individual de cada aluno;
 No turno da manhã, para os alunos do 6º EF ao 3º EM, trabalharemos com dois grupos neste
rodízio, podendo acontecer que alguma série não necessite do mesmo, por termos salas amplas
que comportam o número de alunos permitido por Lei na respectiva série;
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 No turno da tarde, para os alunos da Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental,
em cada TURMA, que se fizer possível, de acordo com o número de salas disponíveis,
trabalharemos com pequenos grupos de alunos em diversos ambientes, sempre acompanhados
por professores habilitados, para evitar o rodízio. Dessa maneira, as famílias terão a
tranquilidade de poder enviar as crianças DIARIAMENTE para o Colégio;
 Cada série terá a transmissão online das atividades realizadas para aqueles alunos que
estiverem em casa por conta do rodízio ou da opção familiar de seguir no Ensino Remoto;
 Quanto a metodologia das aulas híbridas (integração entre alunos e professores, avaliação,
aulas extras etc.) trataremos em nossas próximas reuniões de pais, sempre mantendo o diálogo
para oferecermos o melhor às nossas crianças.
IMPORTANTE: cada família terá a liberdade de escolher a modalidade de ensino de seus filhos e
filhas. Estaremos à disposição para bem atender a todos.
Na continuidade de nosso comunicado, ressaltamos:
3. USO DO APLICATIVO ZOOM – o aluno deverá baixar no computador, smartphone, notebook,
tablet ou outro equipamento eletrônico que seja compatível, o aplicativo Zoom através do link
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html. O Colégio fornecerá ID ou LINK e SENHA para o acesso às
salas online.
OBS: O passo a passo de instalação encontra-se disponível no site do Colégio.

4. MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM A FAMÍLIA:
O Colégio Santo Antônio utiliza os seguintes canais de comunicação, a saber:
 Página da web - http://www.csa3rios.com.br/
 Telefones (24)22520222 e (24) 22522412
 Chat
 Portal CSA (mesma senha do EPlusApp)
 EPlusApp
 Redes Sociais (Instagram e Facebook)
 WhatsApp (grupos)
 Atendimento presencial, de segunda a sexta feira, no horário de 08h às 12h / 13h às 17h

5. MATERIAL PEDAGÓGICO E PLATAFORMA UNOi
 O link https://www.unoeducacao.com/plataformas/ dará acesso aos materiais didáticospedagógicos da Plataforma Unoi. O passo a passo de acesso à Plataforma encontra-se
disponível no site do Colégio.
 O LOGIN e SENHA de acesso serão disponibilizados junto com as apostilas que serão
entregues, na portaria do CSA, durante os dias 04 e 05 de fevereiro, seguindo os horários
abaixo:
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 Educação Infantil e Fundamental 1 – das 08h às 12h.
 Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio – das 13h às 17h.
 Na retirada do material, o responsável que optar pelo Ensino Remoto, mesmo quando for
autorizado o Ensino Híbrido, deverá preencher um anexo contratual que estará sob os cuidados
de nossos recepcionistas.

6. REUNIÕES DE PAIS
As reuniões de Pais e/ou Responsáveis acontecerão nos dias 04/02 e 05/02, nos seguintes horários:
SÉRIE

DIA

HORÁRIO

SÉRIE

DIA

HORÁRIO

6º EF

04/02/2021

08h

Jardim 2

04/02

15h

7º e 8º EF

04/02/2021

09h30

Jardim 3

04/02

16h30

9º EF

04/02/2021

11h

1º EF

04/02

13h

1º EM

05/02/2021

08h

2º EF

05/02

13h

2º e 3º EM

05/02/2021

09h30

3º EF

05/02

14h

4º EF

05/02

15h

5º EF

05/02

16h

 Todas as reuniões acontecerão de forma online através do aplicativo Zoom.
 O link será enviado através do grupo de WhatsApp no dia da reunião.

Deus nos abençoe e conceda a graça de um ano de muitas vitórias!

Atenciosamente,
A Diretoria
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